
 

 

Ingredienser til andagt: “Start” 

● Kredsens mødesang, nr. 18 
Brug evt. CD’en til at afspille versene, så børnene bare skal synge med på KLAR 
PARAT og START SNART 

● Kort intro til dagens ord (se “overvejelser over dagens ord” nedenfor) 
● Andagtsgruppesnak over dagens ord inkl. check-ud runde 
● Fadervor 
● Afsluttende fællessang 

 
Denne tankestarter-andagt er primært tiltænkt puslinge og tumlinge og handler om det at 
starte på noget nyt. Vurder selv om du hellere vil have introen/overvejelsen over dagens ord 
efter børnene har talt sammen om ordet. Man kan også indsætte en lille leg eller rollespil 
omkring Noah, hvis det er den historie, man vælger at bruge. 
 
Spørgsmål til andagtsgruppe “Start?” 
- Hvad er du startet til? 
- Hvordan er det at starte på noget nyt? 
- Hvad er svært ved at starte til noget nyt? 
- Hvad er det bedste ved at starte? 
- Dagens check-ud runde: Jeg checker ud med, at jeg vil gerne starte på at... 
 
Overvejelser over dagens ord 
Ordet starte og ordet begynde betyder næsten det samme. Begynde kommer af gammelt 
engelsk og betyder “be open” - at være åben, hvilket altid er vigtigt, når man begynder på noget 
nyt. Det at starte på noget nyt, kan både virke spændende og  måske lidt skræmmende.  Nogle 
børn bliver generte, når de starter på noget nyt. At starte i en ny klasse, skole, på et nyt FDF-
hold eller måske at starte til FDF kan derfor være en overvindelse for nogen, men også være 
enormt spændende og give glæde og energi. Nogle gange kan det være nødvendigt at starte på 
en frisk eller at få en ny begyndelse Det kan være en lettelse at få lov til at vaske tavlen ren og 
prøve igen. Lidt som at få ”et nyt liv” i et spil, når det hele er game over. Eller ligesom vi i 
dåben fik en god start på vores liv.  
 
Gud sagde også game over til jorden og valgte at lade en syndflod skabe en ny begyndelse, da 
han lod Noah og hans familie starte på en frisk ved at gå ombord på en båd og medbringe 
2 af hvert dyr på jorden. På trods af syndfloden lod han jordens folk og dyr, begynde på en frisk. 
Læs om Noahs ark i bibelen (Det gamle testamente, 1. Mosebog, kapitel 8) og 
genfortæl med fokus på at starte på en frisk.  
 
 


